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D A G S O R D E N 
 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 6. september 2007. 
2. Orientering. 
3. Hvilke fag må mangle i forbindelse med midlertidig indskrivning på kandidat-

uddannelsen. 
4. Specialeregler.  
5. Ansøgninger om dispensation til ekstra tid til ugeeksamen og 27-timers eksamen.  
6. Gensidig orientering om arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper.  
7. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 6. september 2007. 
 
Referatet godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 
Auditorieafgift: Studielederen er på møde med dekanen tirsdag den 9. oktober blevet 
orienteret om, at rektoratet har besluttet at øge institutternes afgift på brug af auditorier fra ca. 
100 kr. pr. time til 911 kr. pr. time. Det vil betyde en merudgift for instituttet på ca. 650.000 
kr., og for fakultetets fag tilsammen på ca. 7 millioner. Dekanen vil gøre indsigelse mod 
beslutningen. 
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Brug af e-mail til information af studerende: De studerende vil fremover få vigtige 
studieadministrative meddelelser sendt til deres e-mail adresse, dvs. den adresse, som de fik 
tildelt ved optagelsen. De studerende vil blive gjort opmærksom på, at de har pligt til at holde 
sig orienteret via disse mails. Det vil samtidig betyde, at infoskærmen i kantinen ikke vil blive 
brugt til den slags meddelelser. 
 
Elektronisk administration af de nye specialeregler: Blev drøftet på studieledermøde hos 
dekanen den 9. oktober. De enkelte institutter skal udarbejde deres eget administrative 
regelsæt, som derefter skal drøftes på studieledermøde. Forslag til regelsæt vil blive forelagt 
for Studienævnet på mødet den 25. oktober. 
 
Møde i STÅ-takst udvalg: Der afholdes møde i STÅ-takst udvalget fredag den 12. oktober. 
 
Valg til SN: Benjamin Graneberg oplyste, at der skal være kampvalg til SN for de studerende. 
 
 
Ad pkt. 3. Hvilke fag må mangle i forbindelse med midlertidig indskrivning på 
kandidatuddannelsen. 
 
Som udgangspunkt skal bacheloruddannelsen være afsluttet før optagelse på 
kandidatuddannelsen. Der kan dog, hvis der foreligger usædvanlige forhold søges 
dispensation fra dette regelsæt.  
Pr. 1. september 2007 overgik alle studerende til Studieordningen for Bacheloruddannelsen, 
2007, og Studienævnet har i denne anledning fastsat, hvor mange ECTS-point fordelt på 
hvilke fag, der må mangle på bacheloruddannelsen: 
 
 Under forudsætning af, at der foreligger særlige omstændigheder, må der af 

nedennævnte fag mangle fag svarende til max. 10 ECTS: 
• Psykologiens filosofi og videnskabsteori, 5 ECTS 
• Fysiologisk psykologi, 5 ECTS 
• Biologisk psykologi, 5 ECTS 
• Fordybelsesaktivitet, 10 ECTS 
• Opgaveseminar, 5 ECTS 
• Psykologiformidling, 5 ECTS. 

 Studiehåndbogen vil blive opdateret i henhold hertil. 
 
Det regelsæt gælder fra og med optagelsen 1. februar 2008. 
 
 
Ad pkt. 4. Specialeregler. 
 
Til punktet forelå henvendelse fra studerende, det skal starte specialeskrivning i dette efterår. 
Den studeende oplyser, at hun er orienteret om, at der er overvejelser om at sideantallet for 
specialet skal sættes ned, og spørger derfor om, hvornår en sådan ændring vil kunne træde i 
kraft. Den studerende beder samtidig om, at det overvejes at etablere overgangsregler, således 
at en sidetalsnedsættelse kan få tilbagevirkende kraft for studerende, der skriver under på 
specialeaftale i perioden fra 1.9. 2007 til sidetalsnedsættelsen træder i kraft. 
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Studielederen oplyste, at han sammen med forslaget til administrativt regelsæt (se pkt. 2. 
Orientering) vil fremsætte forslag om nedsættelse af sidetallet. Begge forslag vil blive 
fremlagt for Studienævnet på mødet den 25. oktober. Ikrafttrædelsesdatoen vil være med 
forbehold for dekanens godkendelse. 
 
Efter en drøftelse i Studienævnet blev det besluttet, at der ikke vil blive etableret 
overgangsregler. Alle studerende indgår specialeaftale på baggrund af de regler, der er/var 
gældende på det tidspunkt, hvor specialeaftalen indgås/blev indgået. 
 
 
Ad pkt. 5. Ansøgninger om dispensation til ekstra tid til ugeeksamen og 27-timers 
eksamen.  
 
Studienævnet fastsatte den 15. marts 2007 retningslinier om, at studerende med børn – når 
ganske særlige dokumenterede forhold gør sig gældende – har mulighed for at søge om ekstra 
tid til ugeeksamen og 27-timers eksamen.  
De første ansøgninger med reference til dette regelsæt er nu modtaget, og studielederen bad 
Studienævnet tage stilling til disse. 
 
Efter en diskussion i Studienævnet blev følgende uddybende retningslinier vedtaget: 
 
 Som udgangspunkt gives der ikke forlænget eksamenstid på grund af børn. Undtagelsen 

er, hvis man er eneforsørger under særlige omstændigheder for børn til og med 7 år. I 
dette tilfælde vil man kunne få 2 dage ekstra til ugeeksamen, og 27-timers opgaver 
forlænges til 48 timer. Ved ”eneforsørger under særlige omstændigheder” forstås, at 
man ikke har en samlever/ægtefælle på samme adresse og ikke har et netværk 
(samlever, den anden forælder til barnet/børnene, nære pårørende, venner), der kan 
træde hjælpende til med pasning af børnene i tiden fra påbegyndelse til afslutning af 
den pågældende eksamen. 

 
 Ønskes dispensation efter ovenstående regler indsendes skriftlig ansøgning til 

Studieadministrationen hvoraf fremgår, at man er eneforsørger under særlige 
omstændigheder efter ovenstående definition. Med sin underskrift afgiver man en tro- 
og loveerklæring om at disse oplysninger er korrekte. 

 
 Foreligger der andre omstændigheder, der kan begrunde en dispensation, eksempelvis 

sygdom eller handicaps hos børnene, skal disse omstændigheder altid dokumenteres. 
 
 
Ad pkt. 6. Gensidig orientering om arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper.  
 
Studienævnets studentermedlemmer orienterede: 
 
Læringsmål i læseplanen. 
Klaus Nielsen og Berit Lassesen deltog begge i arbejdsgruppens møde. 
De vil inden semestret udgang forelægge forslag til skabelon for de pædagogiske fag for 
arbejdsgruppen. 
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Feed-back: 
Klaus Nielsen og Berit Lassesen deltog begge i arbejdsgruppens møde. 
Berit Lassesen fremsatte mange gode forslag, bl.a. 
• fælles feedback for udviklingspsykologi, hvor U-faggruppen bl.a. præsenterer de generelle 

problemer på den afholdte 27-timers eksamen og 6-timers eksamen. Forslaget vil blive 
forelagt U-faggruppen. 

• på 5. semester skal de studerende rustes bedre til BAC-opgaven. Dette skal indarbejdes i 
undervisningen på fordybelsesaktiviteterne. De studerende i gruppen vil arbejde videre 
med dette forslag.  

• etablering af skrivegrupper på instruktorholdene. 
• særlige kurser: skrivekurser, bibliotekskurser m.v. 
 
Herudover vil der blive arbejdet videre med et forslag om individuel feed-back på pædagogisk 
psykologi. 
 
 
 
Ad pkt. 7. Eventuelt. 
 
Der forelå ingen sager til Eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.25. 
 

Preben Bertelsen/ 
  Ingelise Rasmussen 
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